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CONFIRMACIÓ 2017

CURS 2016/2017

Benvolguts i benvolgudes,
Diumenge 28 de maig a les 6 de la tarda els vostres fills/es rebran el sagrament de la Confirmació a la
capella de l’Escola Pia de Sarrià. Aquesta celebració serà presidida pel Sr. bisbe emèrit Joan Godayol.
El dimecres 3 de maig, de 14.30 a 17.00, farem una trobada per preparar la celebració. És indispensable
assistir a aquesta reunió per poder fer la Confirmació.
Dinarem tots junts a les 14.30 al bosc, cal que cadascú porti el seu dinar i alguna cosa per compartir. Les
begudes les posarà l'Escola.
Algunes dades a tenir en compte:
•

En la butlleta adjunta us demanem el nom i cognoms del padrí o padrina (no cal que siguin els de
baptisme però han d’estar confirmats).

•

Heu de portar la Fe de Baptisme original abans del 20 d'abril (sense aquest requisit no es pot ser
confirmat).

•

Aquesta celebració genera algunes despeses (llibrets, fotocòpies, flors, donatiu al bisbe, berenar...)
que hauríeu d’assumir entre tots. El cost aproximat per cada alumne que es confirma és d’uns 20
euros que cal portar el dia 3 de maig.

•

Hi haurà dues persones de l’Escola que faran fotografies i que després farem arribar als
coordinadors de cada escola. Per tant, us demanem que no en feu durant la celebració.

•

Recordeu que els nois i noies han de ser a l’Escola a les 17.30.

•

A l'Escola hi ha aparcament.

Agrairem que ompliu la butlleta adjunta i la feu arribar a la recepció de l’escola o al Ramon Beringues
abans del 20 d'abril.
Ben atentament,
Equip Mou-te
Els pares de _____________________________________________________hem rebut la notificació de les
diferents activitats de Confirmació.
Signatura del pare, mare o tutor/a:
Barcelona, ___ d’abril de 2017
PADRÍ o PADRINA DE CONFIRMACIÓ:
Nom i dos cognoms, amb majúscules i, si cal, accents. No cal que sigui el padrí o padrina de bateig. La
persona escollida ha d’estar confirmada.
Serà: _______________________ _________________________ ______________________
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